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ATA DE REABERTURA DE SESSÃO 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro de dois mil e treze, na Rua 
Pedro de Oliveira Neto nº 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Pregoeira, Lucimara M. Brasil 
Agustinelli, e Equipe de Apoio, composta por Maria José Rosa e Kledson Bruno Camargo 
com a finalidade de dar prosseguimento à Sessão Pública do Pregão em epígrafe, sendo 
que na sessão ocorrida em 17 de outubro p.p., foi suspensa tendo como último ato a 
negociação dos respectivos lotes e respectivas proponente vencedoras, quais sejam: 
Lote nº 01: Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda. com o valor final/negociado de R$ 
423.000,00; Lote nº 02: W.R.M. Indústria e comercio Ltda. EPP com o valor 
final/negociado de R$ 22.500,00; Lote nº 04: Gaspar Light Instaladora Comercial Ltda ME 
com o valor final/negociado de R$ 121.000,00; Lote nº 05: Meng Eng. Comércio e Ind. 
Ltda com o valor final/negociado em R$ 232.900,00; Lote nº 06: Tesc Sistemas de 
Controle Ltda com o valor final/negociado em R$ 180.500,00; Lote nº 07 - Tesc Sistemas 
de Controle Ltda com o valor final/negociado em R$ 245.000,00. A Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio em 04 de novembro p.p. enviou comunicado aos licitantes relatando a 
dispensa da apresentação das amostras por tais empresas, considerando o que dispõe o 
subitem 6.16 e seguintes do Edital e que o setor técnico se manifestou pela 
desnecessidade de apresentação de amostras e no mesmo comunicado relatava que a 
presente sessão serviria para prosseguirmos somente com os lotes acima citados nas 
demais hipóteses constantes nos itens 6.21 e seguintes do Edital, considerando que o 
lote nº 03 está em fase de análise de recursos e contrarrazões, e que a ausência das 
empresas decairia o direito de recorrer, já que tal ato deveria ser manifestado em sessão. 
Ocorre que na presente sessão somente está presente o representante legal da empresa 
Gaspar Light Instaladora Comercial Ltda ME, Eng.º Waldemir Gaspar Arias, que se 
prestou a fornecer a proposta reformulada nos termos do item 6.23 do Edital. Em 
continuidade a Pregoeira e sua equipe de apoio decidiram declarar as empresas 
classificadas em 1º lugar como vencedoras dos respectivos lotes, acima citados. Fica 
aberto o prazo de até o segundo dia útil seguinte à sessão do processamento do presente 
Pregão para as demais proponentes vencedoras apresentarem as propostas 
reformuladas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão lavrando a seguinte ata 
e por todos assinada. 

 
Sorocaba, 07 de novembro de 2013. 

 
 

Pregoeira e Equipe de Apoio 
 
 


